
Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring

In uw polis kunt u gebruik maken van zelfbeoordeling op basis van betalingservaring. Hiermee kunt u onder 
bepaalde voorwaarden zelf een limiet vaststellen op een debiteur, zonder dat aan Atradius te hoeven vragen.

Maar hoe werkt nu de zelfbeoordeling op basis van betalingservaring? Graag leggen wij dat u uit met behulp 
van enkele voorbeelden. Maar eerst willen wij u met de voorwaarden doornemen. 
Dit staat in uw polis:

 Module 13600 Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring 
 Voor Debiteuren in landen waarvoor dit is aangegeven in het Landenoverzicht kunt u zelf een Kredietlimiet 

vaststellen op basis van uw eigen betalingservaring.

 De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:
a)   de Kredietlimiet is gelijk aan het totaal van de betalingen die u van de Debiteur binnen de achterstalligheids-

termijn ontvangen heeft, gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum van Dekkingsingang;
b)   u mag op de betreffende Debiteur in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van Dekkingsingang geen 

verlies door wanbetaling hebben geleden;
c)   elke Kredietlimietbeslissing (inclusief nullimieten en negatieve toetsingen) zal met ingang van de datum van 

die Kredietlimietbeslissing elke door Zelfbeoordeling vastgestelde Kredietlimiet op dezelfde Debiteur buiten 
werking stellen. Echter, in het geval van een nullimiet of een negatieve toetsing, kunt u zelf opnieuw een 

 Kredietlimiet vaststellen, maar zal een dergelijke door Zelfbeoordeling vastgestelde Kredietlimiet alleen 
gelden indien de dekking niet eerder ingaat dan 12 maanden na de ingangsdatum van de meest recente 

 nullimiet of negatieve toetsing.

 Een Kredietlimiet vastgesteld op basis van betalingservaring:
a)   kan uitsluitend worden gebruikt voor transacties waarvan de betalingsvoorwaarden voor de Debiteur niet 

gunstiger zijn of u minder zekerheid bieden dan de betalingsvoorwaarden van de transacties waarop uw 
betalingservaring is gebaseerd en

b)   kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens zoals vermeld in het Polisoverzicht.

 Aandachtspunten

 De voorbeelden staan op de achterzijde. Graag willen wij u eerst nog op het volgende wijzen:

- Het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens staat in de polis, vaak is dat € 15.000. Ook bij u?
- Om zelfbeoordeling te kunnen gebruiken moet het land van de debiteur zijn opgenomen in uw polis. 
- U bouwt uw limiet onder zelfbeoordeling op door alle betalingen die zijn ontvangen binnen de 

achterstalligheidstermijn1 bij elkaar op te tellen. Heeft u bijvoorbeeld vijf betalingen van € 1.000,- ontvangen 
binnen de termijn en drie er buiten, dan tellen alleen de vijf betalingen binnen de termijn mee. 

 U heeft dan een limiet van € 5.000 opgebouwd. Al deze ervaringen mogen niet ouder zijn dan 12 maanden.
- U mag op de debiteur in de afgelopen 12 maanden geen verlies hebben geleden door wanbetaling (een 

afschrijving).
- Krijgt u van ons een kredietlimietbeslissing dan komt die in de plaats van uw zelfbeoordeling. 
 Hou hier rekening mee als u een limiet of toetsing wilt aanvragen. 
- Een nullimiet of negatieve toetsing komt dus ook in de plaats van uw zelfbeoordeling. U kunt uiteraard op 
 eigen risico zaken blijven doen. Een nullimiet of negatieve toetsing vervalt echter weer na twaalf maanden, 

waarna u meteen gebruik kunt maken van de zelfbeoordeling. De tijdige ervaringen die u in de afgelopen 
 12 maanden heeft opgedaan kunt u dan direct weer gebruiken voor nieuwe leveringen.
- Let op de betalingscondities: uw betalingservaringen moeten dezelfde of een langere betalingsconditie 
 hebben dan de betalingsconditie van de nieuwe transactie. Dus heeft u tijdige betalingservaringen op 
 basis van betalingscondities van 60 dagen na factuur, dan kunt u deze wel gebruiken voor een nieuwe 

transactie met een betalingsconditie van 60 dagen na factuur of korter (bijvoorbeeld 30 dagen na factuur), 
maar niet voor een langere betalingsconditie (bijvoorbeeld 90 dagen na factuur).

- Dat betekent ook dat contante betalingen of vooruitbetalingen niet kunnen worden gebruikt onder de 
zelfbeoordeling voor transacties op open krediet.

1 De achterstalligheidsperiode is de periode vanaf de vervaldag van de factuur + 59 dagen; 
60 dagen na vervaldag van de factuur is deze post achterstallig en is er een automatische dekkingsstop.



Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring 

Levering 1:
€ 2.000,- 

d.d. 1 januari
betalingsconditie 30 dagen

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

betaald op 1 februari

De dekking voor de  volgende transactie 
bedraagt nu € 2.000,- 

De schade uitkering is 90% over 
€ 2.000,- (de dekking op basis van de 
eerste levering)

Levering 2:  
€ 3.000,- 
  

d.d. 15 februari
betalingsconditie 30 dagen, wordt 
niet betaald, debiteur gaat failliet.

Voorbeeld 2  Gedekt percentage 90%

Levering 1:
€ 2.000,- 

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

1 mei

1 juni

1 juli
De schade uitkering is € 0,-

betaald op 1 mei

De dekking is 0: er is betaald buiten de 
achterstalligheidstermijn van 60 dagen

d.d. 1 januari 
betalingsconditie 30 dagen

Levering 2:  
€ 2.000,- 
  

d.d. 15 mei
betalingsconditie 30 dagen, wordt 
niet betaald, debiteur gaat failliet.

Voorbeeld 3  Gedekt percentage 90%

Levering 1:
€ 2.000,- 

d.d. 1 mei
betalingsconditie 30 dagen, wordt niet 
betaald, debiteur gaat failliet.

d.d. 1 januari
betalingsconditie 30 dagen

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

1 mei

1 juni De schade uitkering is 90% over 
€ 4.000,- = € 3.600,-

d.d. 15 februari
betalingsconditie 30 dagen

betaald op 1 april

De dekking voor de volgende 
transactie bedraagt nu € 4.000,- 
(levering 1 en 2 opgeteld)

betaald op 1 februari

De dekking voor de  volgende transactie 
bedraagt nu € 2.000,- 

Levering 2:  
€ 2.000,- 
  

Levering 3: 
€ 4.000,- 

Voorbeeld 1  Gedekt percentage 90%



Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring 

Levering 1:
€ 10.000,- 

d.d. 1 mei
betalingsconditie 30 dagen, wordt niet 
betaald, debiteur gaat failliet.

d.d. 1 januari 
betalingsconditie 30 dagen

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

1 mei

1 juni De schade uitkering is 90% over 
€ 15.000,- = € 13.500,-

betaald op 1 april

De dekking voor de volgende 
transactie bedraagt nu € 15.000,- 
(levering 1 en 2 opgeteld, het 
maximum in de polis is echter 
€ 15.000,-)

betaald op 1 februari

De dekking voor de  volgende transactie 
bedraagt nu € 10.000,- 

d.d. 15 februari
betalingsconditie 30 dagen

Levering 3: 
€ 20.000,- 

Levering 2:  
€ 10.000,- 
  

Voorbeeld 4  Gedekt percentage 90%

Levering 1:
€ 2.000,- 

d.d. 1 januari (een jaar eerder)
betalingsconditie 30 dagen

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

1 mei

1 juni

1 juli

d.d. 15 februari (dit jaar)
betalingsconditie 30 dagen

Levering 2:  
€ 2.000,- 
  

Levering 3: 
€ 4.000,- 

betaald op 1 februari (een jaar eerder)
 

betaald op 1 april (dit jaar)

De dekking voor de  volgende 
transactie bedraagt nu € 2.000,-

De schade uitkering is 90% over 
€ 2.000,- = € 1.800,- (de betalingservaring 
van levering 1 telt niet mee want deze is 
namelijk ouder dan 12 maanden, de datum 
van ontvangst van de betaling is bepalend)

d.d. 1 mei (dit jaar)
betalingsconditie 30 dagen, wordt niet 
betaald, debiteur gaat failliet.

Voorbeeld 5  Gedekt percentage 90%

Levering 1:
€ 2.000,- 

1 januari

1 februari

1 maart

1 april

1 mei

d.d. 15 februari
betalingsconditie 30 dagen, wordt 
niet betaald, debiteur gaat failliet.

d.d. 1 januari  
betalingsconditie 15 dagen

Levering 2:  
€ 2.000,- 
  

De schade uitkering is € 0,- (de betalings-
conditie van levering 1 is 15 dagen en de 
betalingsconditie van levering 2 is 30 
dagen, de betalingservaring van levering 1 
kan daarom niet worden gebruikt)

betaald op 15 februari

De dekking voor de  volgende transactie 
bedraagt nu € 2.000,- (op basis van 
betalingsconditie 15 dagen)

Voorbeeld 6  Gedekt percentage 90%
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